expte absis 8441_2017

Decret d’Alcaldia

Identificació del document: APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES
ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA DEL LOCAL DE LA GENT GRAN DE SEGUR DE CALAFELL PER PROCEDIMENT
OBERT.
Fets
1.L’objecte del contracte són les obres de millora del local de la gent gran de Segur de Calafell,
situat als locals de propietat municipal situats al carrer Pablo Neruda, 2 de Segur de Calafell.
07/03/2018 ALCALDE

2. El projecte de les obres de millora de local de la gent gran ha estat redactat pels SSTT
Municipals, aprovat a la Junta de Govern Local de 9 d’octubre de 2017, amb un termini màxim
d’execució de les obres de dos mesos per procediment obert.
3.S’ha redactat el corresponent plec de clàusules econòmiques administratives particulars el qual es
considera conforme.

Ramon Ferré i Solé

5. Consta a l’expedient de contractació informe d’intervenció 0093_18 aplicat a la partida
pressupostària D03/9200/6300001 (2017-2-0018-1), la qual s’incorporarà al pressupost 2018,
procedent dels romanents de l’exercici anterior.
6.El procediment a emprar en aquest contracte és el procediment obert amb publicitat amb tràmit
urgent atesa la necessitat d’iniciar les obres de reforma de la llar de la gent gran i poder adaptar el
més aviat possible l’espai, local, instal.lacions i adaptació del local a les persones amb mobilitat
reduïda i no es pot demorar la tramitació i agilitzar al màxim l’adjudicació del contracte.
7.L’arquitecte municipal ha indicat els criteris de valoració tècnica que consten incorporats al plec
de clàusules administratives econòmiques i consta memòria tècnica del projecte.
8.El Director de Serveis Jurídics,contractació i compres ha emès informe 0038-2018-CB el qual
s’acompanya a l’expedient de contractació.

Alexandre Pallarès Cervilla
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4.El pressupost màxim de licitació ascendeix a 87.947,81 € IVA inclòs, per un termini d’execució de
les obres de 2 mesos.
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Fonaments de dret
1.Es tracta d’un contracte d’obres dels previstos a l’art. 6 del RD 3/20011 i es pot tramitar pel
procediment obert previst a l’art. 138 del RDL, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de Contractes del Sector públic.
2.L’article 112 TRLCSP per a la tramitació urgent de l’expedient amb reducció dels terminis.
3.L’article 157 a 163 de la TRLCSP, contempla l’adjudicació del contracte per procediment obert
amb publicitat.
4.El Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes i administracions públiques preveu les disposicions en matèria de contractació.
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5.La Disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’atribució de la funció d’assessorament
jurídic a la Corporació.
6.La Llei 25/2013,de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació de registre contable
de factures al Sector Públic, modifica el RDL 3/2011 de 14 de novembre del TRCSP.

8. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a !'alcalde la competència per a l'aprovació
d'aquest contracte, tot i que aquesta competència segons l’article 21 de la Llei de Bases de Règim
Local és delegable en els regidors i Junta de Govern Local.

Ramon Ferré i Solé
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7.El Decret llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública.

Resolució,
Per tant resolc,
1.Incoar la tramitació de l’expedient.

3.Aprovar i autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per un import màxim de licitació
per import de 87.947,81 € IVA inclòs (72.684,14 € IVA exclòs + 15.263,67 € d’IVA).

Alexandre Pallarès Cervilla
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2.Aprovar l’expedient de contractació de les obres corresponents al projecte de millora del local de
la gent gran que està situat als locals de propietat municipal carrer Pablo Neruda, 2 de Segur de
Calafell.
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4.Comprometre la despesa derivada d’aquesta contractació que ascendeix a un import total de
87.947,81 € IVA inclòs. Informe d’intervenció 0093_18 . Partida pressupostària
D03/9200/6300001 (2017-2-0018-1), la qual s’incorporarà al pressupost de 2018, procedent de
romanents de l’exercici anterior.
5.Declarar la urgència a la tramitació de l’expedient.
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7.-Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives i Particulars que han de regir el
contracte i sotmetre’l a informació pública pel termini 15 dies naturals següents a la publicació
de l’anunci al perfil del contractant, als efectes de reclamacions entenent-se definitivament
aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord. Si és produïssin
reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se les
mateixes abans o simultàniament a l’adjudicació del contracte.
8.-Disposar l’obertura del procediment de licitació per l’adjudicació del contracte, mitjançant
inserció d’anunci al perfil del contractant, pel termini de 15 dies naturals a partir de la publicació
de l’anunci de licitació al perfil del contractant. El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment
obert amb publicitat en tràmit urgent.
9.-Donar compte als Departaments d’Urbanisme, Intervenció i Tresoreria pel seu coneixement i
efectes.
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6.-Aprovar el règim financer proposat i assumir el compromís exprés d’incloure en els pressupost de
l’exercici 2018 l’import corresponent a la despesa derivada d’aquesta contractació.
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